
ЕЛЕМЕНТ 1 

Задача 1.1.1. Преведете маркирания пасаж от текста 

 
Pl. Phdr. 235b–236а 

 
1. Φαῖδρος∙ οὐδὲν λέγεις, ὦ Σώκρατες∙ αὐτὸ γὰρ τοῦτο καὶ μάλιστα ὁ λόγος ἔχει. τῶν γὰρ  

2. ἐνόντων ἀξίως ῥηθῆναι ἐν τῷ πράγματι οὐδὲν παραλέλοιπεν, ὥστε παρὰ τὰ ἐκείνῳ  

3. εἰρημένα μηδέν᾽ ἄν ποτε δύνασθαι εἰπεῖν ἄλλα πλείω καὶ πλείονος ἄξια. 

4. Σωκράτης∙  τοῦτο ἐγώ σοι οὐκέτι οἷός τ᾽ ἔσομαι πιθέσθαι∙ παλαιοὶ γὰρ καὶ σοφοὶ ἄνδρες  

5. τε καὶ γυναῖκες περὶ αὐτῶν εἰρηκότες καὶ γεγραφότες ἐξελέγξουσί με, ἐάν σοι  

6. χαριζόμενος συγχωρῶ. 

7. Φαῖδρος∙  τίνες οὗτοι; καὶ ποῦ σὺ βελτίω τούτων ἀκήκοας; 

8. Σωκράτης∙  νῦν μὲν οὕτως οὐκ ἔχω εἰπεῖν∙ δῆλον δὲ ὅτι τινῶν ἀκήκοα, ἤ που Σαπφοῦς τῆς 

9. καλῆς ἢ Ἀνακρέοντος τοῦ σοφοῦ ἢ καὶ συγγραφέων τινῶν. πόθεν δὴ τεκμαιρόμενος  

10. λέγω; πλῆρές πως, ὦ δαιμόνιε, τὸ στῆθος ἔχων αἰσθάνομαι παρὰ ταῦτα ἂν ἔχειν εἰπεῖν  

11. ἕτερα μὴ χείρω. ὅτι μὲν οὖν παρά γε ἐμαυτοῦ οὐδὲν αὐτῶν ἐννενόηκα, εὖ οἶδα, συνειδὼς  

12. ἐμαυτῷ ἀμαθίαν∙ λείπεται δὴ οἶμαι ἐξ ἀλλοτρίων ποθὲν ναμάτων διὰ τῆς ἀκοῆς  

13. πεπληρῶσθαί με δίκην ἀγγείου. ὑπὸ δὲ νωθείας αὖ καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐπιλέλησμαι, ὅπως τε  

14. καὶ ὧντινων ἤκουσα. 

15. Φαῖδρος∙  ἀλλ᾽, ὦ γενναιότατε, κάλλιστα εἴρηκας. σὺ γὰρ ἐμοὶ ὧντινων μὲν καὶ ὅπως  

16. ἤκουσας μηδ᾽ ἂν κελεύω εἴπῃς, τοῦτο δὲ αὐτὸ ὃ λέγεις ποίησον∙  τῶν ἐν τῷ βιβλίῳ βελτίω  

17. τε καὶ μὴ ἐλάττω ἕτερα ὑπέσχησαι εἰπεῖν τούτων ἀπεχόμενος, καί σοι ἐγώ, ὥσπερ οἱ  

18. ἐννέα ἄρχοντες, ὑπισχνοῦμαι χρυσῆν εἰκόνα ἰσομέτρητον εἰς Δελφοὺς ἀναθήσειν,  

19. οὐ μόνον ἐμαυτοῦ ἀλλὰ καὶ σήν. 

20. Σωκράτης∙  φίλτατος εἶ καὶ ὡς ἀληθῶς χρυσοῦς, ὦ Φαῖδρε, εἴ με οἴει λέγειν ὡς Λυσίας  

21. τοῦ παντὸς ἡμάρτηκεν, καὶ οἷόν τε δὴ παρὰ πάντα ταῦτα ἄλλα εἰπεῖν∙ τοῦτο δὲ οἶμαι οὐδ᾽ 

22.  ἂν τὸν φαυλότατον παθεῖν συγγραφέα. αὐτίκα περὶ οὗ ὁ λόγος, τίνα οἴει λέγοντα ὡς χρὴ  

23. μὴ ἐρῶντι μᾶλλον ἢ ἐρῶντι χαρίζεσθαι, παρέντα τοῦ μὲν τὸ φρόνιμον ἐγκωμιάζειν,  

24. τοῦ δὲ τὸ ἄφρον ψέγειν, ἀναγκαῖα γοῦν ὄντα, εἶτ᾽ ἄλλ᾽ ἄττα ἕξειν λέγειν;  

 

 

 



ЕЛЕМЕНТ 1 

Задача 1.1.1. Превод на немаркираните части 

 

 

Федър: Не си прав, Сократе. Защото това го има в словото, и то съвсем определено – 

всъщност не е пропуснато нищо от онова, което заслужава да се каже. Тъй че никой не би 

могъл да добави към казаното от Лизий нещо повече и нещо по-ценно. 

Сократ: За това вече няма да можеш да ме придумаш. Има отколешни мъдри мъже и жени, 

говорили и писали по тоя въпрос. Те ще ме опровергаят, ако воден от благосклонността си, 

се съглася с тебе. 

Федър: Кои са те и къде си слушал неща, по-добри от тия? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

Сократ: Колко мил си, Федре, и наистина златен, ако очакваш да кажа, че Лизий е объркал 

всичко и че изобщо е възможно да се кажат неща, напълно различни от казаните! 

Предполагам, че в това положение не изпада и най-посредственият писател. Ето по темата 

на речта – мислиш ли, че някой, като говори по въпроса, че човек трябва да се отнася по-

благосклонно към невлюбения, отколкото към влюбения, и пропусне да възхвали разума на 

единия и да укори неразумието на другия, положения в случая очевидни, после може да 

каже нещо друго? 

 

(Прев. Б. Богданов, 2007) 

  



ЕЛЕМЕНТ 1 

Задача 1.1.2. Отговорете на въпросите към текста. 

 
 

1. Частицата ἄν е употребена пет пъти с различни глаголни форми и наклонения, за да 

изрази различни модалности на действието. Посочете кои са глаголните форми и каква 

модалност изразяват. 

 

 

2. Тъй като Федър и Сократ обсъждат съдържанието на Лизиевата реч, откъсът изобилства 

с лексеми, свързани със съставянето на речи. Посочете старогръцките съответствия на: 

 

а) реч  

б) сюжет  

в) писател  

г) папирусен свитък  

д) хваля  

е) укорявам 

 
3. С кои антоними образуват двойки следните лексеми в този откъс: 

 

а) ἐρῶν 

б) πλείω 

в) τὸ φρόνιμον 

г) γεγραφότες 

д) χείρω 

 
4. В текста са употребени пет форми от корена на глагола ἀκούω – ἀκήκοας (р. 7), ἀκήκοα 

(р. 8), τῆς ἀκοῆς (р. 12), ἤκουσα (р. 14), ἤκουσας (р. 16). С каква особеност на ползването на 

старогръцката литература ги обяснявате?  

 

 

5. Какъв обичан от Сократ похват е употребен в откъса и къде? 

 

 

 

 



ЕЛЕМЕНТ 1 

Задача 1.2.1. Преведете маркирания пасаж от текста. 

 

Verg. Aen. 2.241–267 

Еней разказва за съдбата на Троя. 
 
 

1. O patria, o divom domus Ilium, et incluta bello 

2. moenia Dardanidum! Quater ipso in limine portae 

3. substitit, atque utero sonitum quater arma dedere: 

4. instamus tamen inmemores caecique furore, 

5. et monstrum infelix sacrata sistimus arce. 

6. Tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris 

7. ora, dei iussu non umquam credita Teucris. 

8. Nos delubra deum miseri, quibus ultimus esset 

9. ille dies, festa velamus fronde per urbem. 

10. Vertitur interea caelum et ruit Oceano nox, 

11. involvens umbra magna terramque polumque 

12. Myrmidonumque dolos; fusi per moenia Teucri 

13. conticuere, sopor fessos complectitur artus. 

14. Et iam Argiva phalanx instructis navibus ibat 

15. a Tenedo tacitae per amica silentia lunae 

16. litora nota petens, flammas cum regia puppis 

17. extulerat, fatisque deum defensus iniquis 

18. inclusos utero Danaos et pinea furtim 

19. laxat claustra Sinon. Illos patefactus ad auras 

20. reddit equus; laetique cavo se robore promunt 

21. Thessandrus Sthenelusque duces, et dirus Ulixes, 

22. demissum lapsi per funem, Acamasque, Thoasque, 

23. Pelidesque Neoptolemus, primusque Machaon, 

24. et Menelaus, et ipse doli fabricator Epeos. 

25. Invadunt urbem somno vinoque sepultam; 

26. caeduntur vigiles, portisque patentibus omnis 

27. accipiunt socios atque agmina conscia iungunt. 

 



ЕЛЕМЕНТ 1 

Задача 1.2.1. Превод на немаркираните части 

 

Илион, моя родино, божествен дом, воинска слава, 

крепост дарданска! На прага на портата конят се спъна 

четири пъти и звънна утробата четири пъти! 

С леко сърце, заслепени от ревност, упорстваме ние 

и съдбоносното чудо въвеждаме в своята крепост. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Вътрешността на дървото водачите с радост напущат – 

Първи Тесандър, Стенел. Одисей безпощадният после, 

долу по въжена стълба се спускат Тоант, Акамант и 

Неоптолем, на Пелея потомък, храбрецът Махаон 

и Менелай, и Епей, построилият тази измама. 

Тозчас нападат града, упоен и от сън, и от вино, 

Нощните стражи посичат, разтварят вратите, приемат 

своите хора, зоват посветените в плана пълчища. 

 

 (Прев. Г. Батаклиев, 1980) 

 

 

 

  



ЕЛЕМЕНТ 1 

Задача 1.2.2. Отговорете на въпросите към текста. 

 

 

1. Обяснете значението и етимологията на прилагателното inclutus на ред 1, като го 

свържете с думи със същия ИЕ произход в старогръцки и в български. 

 
2. Как могат да се определят синтактично следните падежни форми? 

 

р. 3 utero 

р. 6 fatis futuris 

р. 7 Teucris 

р. 10 Oceano 

 
3. Обяснете реалиите и поетичните перифрази – за кого (или какво) става дума, евентуално 

защо е наречен така. 

 

р. 7 dei iussu 

р. 10 Oceano 

р. 12 Myrmidonum 

р. 12 Teucri 

р. 19 Sinon 

р. 23 Pelides 

 
4. Какви стилистични тропи и фигури са употребени: 

 

а) на р. 12 fusi per moenia Teucri и на р. 16 regia puppis 

б) на р. 18–19 inclusos utero Danaos et pinea furtim laxat claustra Sinon 

 
 

5. Според българския превод пръв изскача от коня Тесандър. Защо това не отговаря точно 

на казаното в оригинала и какво е накарало преводача да вземе такова решение? 

 

 

  



ЕЛЕМЕНТ 2               Изберете задача 2.1. или задача 2.2. 
 

Задача 2.1. Интерпретация на визуално съдържание с помощта на насочващи въпроси 
 

 

С помощта на въпросите създайте кратък коментарен 

текст към картината на Давид „Смъртта на Сократ“ от 

1787 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Откъде познаваме събитията около процеса на Сократ и непосредствено преди смъртта му? 

В коя година се случват? 

2) За какво разговаря Сократ с учениците си преди смъртта си?  

3) Какво съдържа чашата, която му поднася мъжът в предния план? Защо е поставена точно в 

центъра на платното? Защо нито един от двамата, които си я подават, не гледа към нея? 

4) Като емблематичен представител на неокласицизма от XVIII в. Давид внимателно композира 

картината, групира персонажите и подбира позите и жестовете. Как е откроена фигурата на 

Сократ? Прилича ли на историческия Сократ? По какво се отличава от всички останали? 

5) Как може да се тълкува жестът на Критон, който седи пред него? 

6) Жестът на Сократ напомня за една прочута фреска на Рафаело. Коя е тя и кой персонаж в нея 

вдига ръка и сочи нагоре? Какво означава този жест? 

7) Как цветовете и светлината допринасят за посланията на творбата? 

8) Кои са лицата, които излизат от килията, в горния ляв ъгъл? 

9) Платон не е присъствал на показаното събитие. Защо е изобразен в лявата част на платното 

и защо изглежда като възрастен мъж, при положение че тогава е бил около трийсетгодишен? 

10) Каква е ролята на предметите в композицията? 

11) Какво символизира фигурата на Сократ? Какво послание отправя чрез тази картина Давид на 

съвременниците си две години преди Революцията? 

 

 

                  
 



ЕЛЕМЕНТ 2                Изберете задача 2.1. или задача 2.2. 
 

Задача 2.2. Анализ на вторичен текст, свързан с антична проблематика 

 

Galinsky, K. Augustan Culture. Princeton: Princeton University Press, 1996. 

Откъс от главата „Августовата литература“ 

 
Августовата поезия често е била интерпретирана във връзка с отношенията на поетите с 

Август и с неговите предполагаеми желания и изисквания. Това не е маловажна перспектива, но 

свръхакцентирането върху нея отразява неадекватната йерархична представа за управлението 

на Август. Малцина учени днес все така твърдят, че поетите са били само говорители на властта, 

която в края на краищата ги е покровителствала. Патронажът сам по себе си не произвежда 

висококачествена поезия, както Август добре е знаел от пословичното слабите епически поеми 

на Херил за Александър, нито води непременно до поетическо послушание. Уравнението 

всъщност може да се обърне: „Не поетите са клиентите, а патроните“ (Zetzel 1982). Наличните 

свидетелства също така не показват, че Меценат е бил просто министър на пропагандата спрямо 

поетите. 

Взаимодействието, включително патронажът, между Август, Меценат и поетите не може 

да се побере в опростителската матрица, която откриваме у античните граматици и която е 

формирала следващите мнения и реакцията срещу тях. Така например Елий Донат, Тиберий 

Клавдий Донат и Сервий единодушно твърдят, че „Енеида“ е писана главно за възхвала на 

Август. Този възглед се развива от XVII в. нататък, въпреки че във времето не са липсвали и 

интерпретации на „Енеида“ sub specie aeternitatis. Но този аспект на рецепцията в голяма степен 

се игнорира, когато имперската „Августова“ цел се експонира отново в контекста на 

представянето на Августовото управление като предшестващо авторитарните режими през 30-

те и 40-те години на XX в. Неизбежната антитеза, започваща от 60-те, макар и спорадично 

антиципирана и преди това, гласи, че Вергилий, Хораций, елегиците и със сигурност Овидий, 

ако текстовете им се четат с подобаващото внимание към подтекста, може да се окаже, че крият 

мрачно субверсивни и „обезпокоителни“ виждания за Августовата система. В последно време 

махалото малко се връща наобратно – на поетите не се гледа нито като на идеологически 

поддръжници, нито като на криптокритици, а като на изразители в значителна степен на 

двойственост, двусмисленост и ирония. Такива черти, разбира се, както уместно посочва 

Джералд Граф, могат да се намерят във всеки поетичен текст, при подобаващо внимателно 

вглеждане. 

Техният августанизъм следователно не е просто въпрос на отношенията им с Август. Няма 

особена полза да мерим Августовата поезия според неговите желания, каквито и да са били те. 

Достатъчно е да кажем, че ако Август беше написал епос, той разбира се щеше да е различен от 

този на Вергилий. Поетите са имали свое мислене, факт, признаван напълно от него и от 

Меценат. Те са Августови, защото са живели по време на неговото управление и поезията им по 

много начини е отговор на тяхното време. Имали са своя перспектива към него, която често не 

е еднозначна дори в твoрбите на един и същи поет и която се простира от артикулирането на 

споделени идеи до откровена критика. Нещо повече, поетите съвсем не само са реагирали; те са 

участвали в създаването на Августовата култура толкова, колкото и самият той. 

 

 



 

 

1) В откъса се говори за литературния патронаж по времето на Август. На какви по-стари 

образци в римската култура се опира този феномен и кои са основните литературни кръгове с 

техните патрони и поети в Августовата епоха? 

 

2) В текста се споменават няколко антични филолози. Тиберий Клавдий Донат е коментатор на 

Вергилий, живял в края на IV в. С какво са известни другите двама? 

 

3) Текстът очертава накратко рецептивните нагласи към поезията от Августовата епоха от 

Античността до днес. Резюмирайте казаното за техния ход. 

 

4) Според тезата на Галински наименованието „Августови поети“ може да се схваща по два 

начина. Кои са те и каква е неговата теза? 

 

5) Галински цитира, без контекст и без коментар, парадоксалното твърдение на Джеймз Зецел, 

че „не поетите са клиентите, а патроните“. Как може да се разбира това твърдение? 

 

 

 

 

 

 


